
Bossche Sferen

Durf te integreren



• Bram van der Veer (programmamanager 
Vergunninghouders)

• Kahlid Bahjat (Tolk)
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Documentaire
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• https://www.youtube.com/watch?v=IhPaStF
UJJY

https://www.youtube.com/watch?v=IhPaStFUJJY


Aanleiding

• WXL zet in op integrale aanpak maar….

• Taalontwikkeling onvoldoende (bemoeilijkt stap naar school en naar 
werk)

• Maatschappelijke participatie laag (drempel om mee te doen is hoog)

• Kennen de geschreven en ongeschreven ‘spelregels’ niet. Hoe werkt 
het hier? Op school, op het werk, in de maatschappij? 

• Zorgen/problemen maar ook talenten/ambities VGH’s frustreren soms 
succesvolle match in werk/ werkervaringsplaatsen: verwachtingen of te 
hoog (houden het werk niet vol) of te laag (willen meer of iets anders 
dan wat ze wordt aangeboden).



Maar ook:

• Integratieaanbod is gefragmenteerd naar organisaties 

• Integratieaanbod is gefragmenteerd naar delen van het vraagstuk: taal 
(koker onderwijs) staat los van uitkering (koker sociale zaken) staat los 
van werk (koker EZ en SZW) staat los van huisvesting (corporaties) los 
van het opbouwen van netwerken, los van traumaverwerking.

• We merken dit uit eerste hand bij WXL: organisaties werken soms 
(onbedoeld en met de beste intenties) arbeidstoeleidingsproces tegen.



Doelen?:

• Werken vanuit één model voor integratie en arbeidstoeleiding

• Alle partijen in de stad hebben een plek en functie in het model

• Het model vereenvoudigt de vaak complex lijkende werkelijkheid waar 
de VGH in terecht komt: model is bovendien universeel!

• Inwijding in de Bossche sferen leert de geschreven en ongeschreven 
‘spelregels’ van NL. Versterken de vaardigheden die nodig zijn om 
succesvol mee te doen in arbeid maar ook op andere terreinen. 
Verbindt partijen die elkaar nu soms tegenwerken 

• Zorgt voor enthousiasme (vermindert weerstand) bij allen die zich 
inzetten voor de VGH’s



De praktijk: beleving van de 
statushouder

• Khalid Bahjat (tolk bij weener XL)



Resultaten en wat verder opvalt… 

• 300 VGH’s hebben traject doorlopen eind 2019 (nu 120)

• Stakeholders zijn betrokken (samenwerken ipv tegenwerken)

• Depolarisatie

• Intrinsieke motivatie (bij zowel VGH’s als Bosschenaren)

• Echt meedoen (drempels voor deelname aan sferen zijn weg)

• Netwerk opbouwen 

• Taal verbetert (durven praten)

• Enthousiasme 

• Vertrouwen opgebouwd



Waar moeten we op letten?

• Welke onderwerpen snijden we aan?

• Eigen agenda opdringen?

• Grenzen bewaken

• Politiek/idealisme: hoe blijf je objectief?

• Verschillende groepen VGH’s (Syriërs- Eritreërs e.a.) evenveel 
aandacht!



Zelf aan de slag met het 
Agoramodel
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Je integreert niet in 

‘de samenleving’. 

Je integreert per sfeer



In welke sferen bevindt u zich?

• Bepaal voor uzelf welke sferen voor u dominant zijn? Kies twee tot drie 
sferen.

• Welke normen en waarden gelden daarbinnen voor u? Benoem er 
twee.

• Bespreek de uitkomsten kort met elkaar (tweetallen)



Kan het Agoramodel helpen bij de 
integratie van statushouders in uw 

gemeente?



Dank voor uw aandacht!

U bent van harte welkom om is aan te sluiten bij een van de bijeenkomsten.

Mail naar 

bosschesferen@s-hertogenbosch.nl

en kijk op

www.s-hertogenbosch.nl/bosschesferen

mailto:bosschesferen@s-hertogenbosch.nl

